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W ostatnich miesiącach widoczny jest wzrost zainteresowania tematem wejścia Polski do strefy euro.
Wpływ na to ma sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz wysoka inflacja. Firma Sotrender
przeprowadziła dla Fundacji Wolności Gospodarczej autorskie badanie, w związku z organizowaną przez
fundację kampanię „Kurs na euro”.
Ile i gdzie mówi się o wprowadzeniu euro w Polsce?
Jak czytamy w komunikacie prasowym - od lipca 2021 do czerwca 2022 w internecie pojawiło się ponad
10 tys. wzmianek o wprowadzeniu euro w Polsce. Wzrost zainteresowania tematyką wywołało ogłoszenie
przyjęcia tej waluty przez Bułgarię i powrót Donalda Tuska do aktywnej polityki w Polsce.
Najwięcej wzmianek dotyczących euro pojawiło się po wybuchu wojny w Ukrainie (autorzy treści
argumentowali, że przyjęcie wspólnej waluty pozwoli uniezależnić się od wpływu Rosji i Putina), oraz na
przełomie maja i czerwca 2022 roku, gdy w Polsce odnotowana została rekordowa, w tamtym czasie,
inflacja.
Z badania wynika, że kluczową platformą dostarczającą treści o euro były portale internetowe. Od lutego
2022 roku znacząco wzrosło zainteresowanie tym tematem na Facebooku i Twitterze. W czerwcu 2022
pojawił się z kolei wzrost ilości treści na YouTube.
Co się mówi o wprowadzeniu euro w Polsce?
W raporcie po przeanalizowaniu ponad pół tysiąca treści związanych z wprowadzeniem waluty euro w
Polsce, wyodrębnione zostały następujące konteksty wypowiedzi: wysoka inflacja, wojna w Ukrainie,
obowiązek przyjęcia euro wynikający z traktatów, suwerenność państwa, sytuacja gospodarcza.
Zaskakuje fakt, że wyodrębnione wzmianki o politykach najczęściej pojawiały się w stosunku
przeciwnym do poglądów prezentowanych przez daną osobę. Przykładowo, posty wspominające o
Donaldzie Tusku, który zadeklarował chęć włączenia w przyszłości Polski do strefy euro, w większości
krytykowały jego działania, a ich autorzy byli przeciwni przyjęciu wspólnej waluty. Z drugiej strony,
wzmianki o Adamie Glapińskim, który ogłosił, że za jego kadencji w banku centralnym Polska do strefy
euro nie wejdzie, były generalnie przychylne wprowadzeniu waluty euro w Polsce, w kontrze do prezesa
NBP.
Badanie wykazuje również, że dyskusje wokół wprowadzenia euro są emocjonalne, niekoniecznie
merytoryczne, a te same konteksty wykorzystywane są zarówno jako argumenty za, jak i przeciw.
Indeks Eurosentymentu (Euro Favorability Index) – Internauci są za wprowadzeniem euro w
Polsce
Wśród 10 tys. uwzględnionych treści autorzy badania wylosowali reprezentatywną próbkę i na podstawie
jej analizy wykazali, że średnia ze wszystkich uwzględnionych platform wskazuje na prawie 40%
poparcia dla wprowadzenia wspólnej, europejskiej waluty w Polsce.
Cały raport do pobrania tutaj.
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